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Työllisyyden kuntakokeilut, kysymyksiä ja vastauksia  
Viikko 42 
 
Kysymys:  
Kuinka kuntakokeilu vaikuttaa TE-toimistojen viestintäresurssiin? Millä tavalla viestintä otetaan 
huomioon kuntakokeiluissa ja mikä on viestinnän rooli? 
Vastaus: 
TE-toimistojen yhteiset toiminnot ja johdon tuen toiminnot (mm. viestintä) on jätetty kuntakokeiluihin 
siirtyvän resurssin ulkopuolelle. Viestinnän osalta kehotetaan että TE-toimisto ja kokeilukunnat 
tiivistävät yhteistyötään. 
 
Kysymys:  
Kuka tekee lausunnot maksajille? Kuntakokeiluun siirtyvät virkailijat vai TE-toimiston virkailijat? 
Vastaus: 
Alustavissa suunnitelmissa on, että työttömyysturva-lausuntojen (asiantuntija- ja peruslausunnot) jäävät 
TE-toimiston asiantuntijoiden vastuulle. 
 
Kysymys:  
Työllisyyden kuntakokeilun hakemusliitteinä mainitaan kuntien yhteistä kokeilua koskeva aiesopimus ja 
kokeiluun osallistuvien kuntien kunnanhallitusten päätökset (pöytäkirjat).  
Voiko hakemukseen liittää muita liitteitä? 
Vastaus: 
Hakemukseen voi laittaa myös muita liitteitä. 
 
Kysymys: 
”Työttömyysturva jää TE-toimiston tehtäväksi”: Tarkoittaahan tämä, että se jää TE-toimiston tehtäväksi 
eikä kokeilutoimistoon siirtyvän valtion työntekijän tehtäväksi? Jos työttömyysturvaa käsittelevä 
lausunnonantaja huomaa, että on tapahtunut jokin virhe (esim. työkokeilupäätös on tehty säännösten 
vastaisesti), kuka vastaa virheestä? 
Vastaus: 
Työttömyysturvan asiantuntija- ja peruslausuntojen teko jää alustavasti TE-toimistoissa työskentelevien 
asiantuntijoiden vastuulle. 
 
Kysymys: 
TEMin esityksissä sanotaan, että ”kokeilussa kunnat voivat tehdä päätöksiä julkisen sektorin 
palkkatuesta ja starttirahasta”. Voisiko tällä täsmentää, mitä julkisella sektorilla tarkoitetaan? Mihin 
yksityinen sektori jäi? 
Vastaus: 
Kyseessä virheellinen viite. Kokeiluissa kunnat voivat nimenomaan tehdä palkkatukipäätöksiä yksityisen 
sektorin työtehtäviin ja tarvittaessa valtion työtehtäviin. Kuntasektoria koskevat palkkatukipäätökset 
tehdään TE-toimistossa. 
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Kysymys: 
Onko työllisyyden kuntakokeilun hakemuksen viimeinen jättöpäivä maanantaina 18.11.2019 klo 23.59 
mennessä? Vai onko 19.11. koko päivän (klo 23.59 mennessä). 
Vastaus: 
Hakemuksen viimeinen jättöaika on 19.11.2019 klo 23.59. 
 
Kysymys: 
TE-toimistoissa työskentelee esim. ammatinvalintapsykologeja, työkykykoordinaattoreita, EURES-
neuvojia jne. Mikäli kokeilutoimisto haluaa näitä palveluita myös omille asiakkailleen, tuleeko heidän 
ottaa se huomioon omassa henkilöstöresurssissaan (kunnan tai valtiolta siirtyvässä) eli 
kokeilutoimistossa olisi omat erityisasiantuntijat heidän omille asiakkailleen ja TE-toimistossa omat 
heidän omille asiakkailleen? 
Vastaus: 
Kokeilujen aikana TE-toimistojen vastuulle jää useita tehtäväkokonaisuuksia joiden osalta yhteistyöstä 
suotavaa sopia kokeilukuntien kanssa erikseen. Esimerkiksi yrityspalveluiden keräämäien tietojen 
yhteiskäyttö on syytä turvata. 
 
Kysymys: 
Ovatko kunnat esittäneet hakuaikaan muutosta niin, että hakuaikaa jatkettaisiin kunnes keskeiset 
kustannuskysymykset ovat selvinneet? Onko hakuajan jatkamiselle edellytyksiä mielestänne? 
Vastaus: 
Hakuaikaa päättyy 19.11.2019, kuten on aiemmin ilmoitettu. 
 
Kysymys: 
TEM:n työllisyyskokeilut -sivulla viitataan pariin otteeseen TYP-työpajaan 20.11. Missä se on ja onko 
sinne vielä mahdollisuus osallistua? 
Vastaus: 
Työpajaan on kutsuttu lähetetty erikseen kutsut TYP-työn eri osapuolille. 
 
Kysymys: 
Tiukan aikataulun takia kuntien yhteisen hakemuksen ja aiesopimuksen käsittely osassa kuntien 
kunnanhallituksia menee 19.11. saakka, osa kokouksista on ilta-aikaan. Osa kunnista on jo päättänyt 
hakea yhteiseen kokeiluun ja valtuuttanut viranhaltijajohdon hyväksymään hakemuksen ja 
aiesopimuksen. Miten menetellään asiakirjojen toimittamisessa, lähetetäänkö hakemus ja aiesopimus 
sekä aiemmin tehdyt kuntien päätökset 19.11. ja täydennetään jälkeen päin muiden kuntien osalta? 
Vastaus: 
Kuntien yhteistä hakemusta voidaan täydentää jälkeen päin muiden kuntien osalta. Hakemuksessa on 
kuitenkin hyvä ilmoittaa, mitkä kunnat ovat mahdollisesti lähdössä kokeiluun. 
 
Kysymys: 
15 % kuntamme vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista on 333 831 euroa. Tarkoittaako 
omarahoitusosuus sitä, että tuo kyseinen summa on per vuosi vai per koko hankkeen kesto? Mikäli tuo 
summa on per vuosi, miten tässä huomioidaan se, että kunnassa myönnetään työllistymistä edistävää 
määrärahaa aina vuodeksi kerrallaan? 
Vastaus: 
Kyseinen omarahoitusosuus on viitearvo ja on määritetty vuositasolle. Summaa ei ole tarkoitus jakaa 
koko kokeilukaudelle. Viitearvo pysyy kiinteänä myös vuosina 2020-2022 suhteutettuna kokeilujen 
kestoon. 


